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 "األمطار خيامهم دمرتفلسطينيو سورية يسكنون العراء بعد أن "

 
 

  استشهاد شاب فلسطيني سوري تحت التعذيب في سجون النظام
 .السوري

 أهالي مخيم خان الشيح يعانون من أزمات معيشية خانقة. 

 اليرموك يواجهون خطر الموت جوعا   سكان مخيم. 

  عناصر تابعة للجيش الحر تطلب من أهالي مخيم حندرات مغادرة
 .مخيمهم
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 :ضحايا
من سكان حي المزة بدمشق داخل أحد معتقالت األمن " أحمد عيسى السهلي"استشهاد الشاب 

أهله بأن تاريخ  قد اعتقل منذ منتصف شهر أيار الماضي حيث ُأبلغ" السهلي"السوري، ويذكر أن 
 .3112-6-11وفاته هو 

 
 أحمد عيسى السهلي

 مخيم اليرموك
هدوء نسبي يسود حارات وأزقة مخيم اليرموك، ترافق ذلك مع استمرار إغالق الجيش النظامي 

على التوالي، والذي أدى إلى تهديد حياة آالف الناس داخله  47لمداخل ومخارج المخيم لليوم الـ
اليومي الطبية واإلغاثية في ظل استمرار القصف و بالموت جوعًا جراء انعدام توفر المواد الغذائية 

 .منذ عدة أشهر عنه على كافة مناطق المخيم، وانقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت واالنترنت
 

 مخيم خان الشيح
أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان مخيم خان الشيح نتيجة الحصار المفروض على المخيم ما 

هذا إضافة للنقص  أدى إلى تعطيل جميع األفران فيه عن العمل جراء نقص الطحين والمازوت،
الشديد في المواد الغذائية والخضار، أما على الصعيد الطبي فيشكو سكانه من إغالق األونروا 
للمستوصف الوحيد التابع لها في المخيم ومن قلة األطباء فيه، كما يعاني األهالي من استمرار 
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سكان  دعابناًء على ذلك انقطاع التيار الكهربائي واالتصاالت عن المخيم لفترات زمنية طويلة، و 
المخيم كافة الجهات اإلغاثية والمؤسسات الدولية للتدخل والمساعدة والعمل على التخفيف من 

 .واالقتصادية في مخيم خان الشيح أعباء األوضاع األمنية
 

 حلب–مخيم حندرات 
للجيش حلب نبأ قيام بعض العناصر التابعة  -نقل مراسل مجموعة العمل في مخيم حندرات 

ساعة، ونوه المراسل بأن ست عائالت  37الحر بالطلب من أهالي المخيم المغادرة خالل 
اضطرت لمغادرة المخيم إثر ذلك التهديد، إال أن بقية األهالي رفضوا هذا األمر وكاد أن يحصل 
ر صدام مع تلك العناصر لوال تدخل الجهات المعنية بإدارة المنطقة التي قامت بطرد تلك العناص

خارج المخيم وطلبت من األهالي البقاء في منازلهم، وبناء على ذلك طالب سكان مخيم حندرات 
من قيادة الجيش الحر بمحاسبة ومحاكمة العناصر التي تتعدى على حقوق الناس األبرياء، كما 

 .طالبوا بعدم تكرار تلك الحادثة
 

 مخيم خان دنون
يه من المخيمات الفلسطينية والمناطق المجاورة له يأوي مخيم خان دنون آالف األسر النازحة إل

جراء تدهور األوضاع األمنية في مناطقهم، إال أن المشكلة األساسية التي تواجه سكان المخيم 
هو شح المواد الغذائية واألدوية فيه، هذا إضافة لغالء األسعار وفقر الحال وانتشار البطالة بين 

 .سكانه
 

 مخيم الحسينية
انعدام  ،ية خانقة غالء في األسعار نقص شديد في المواد الغذائية واألدوية والخضارأزمات معيش

لمقومات الحياة في مخيم الحسينية وذلك جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الجيش النظامي 
عدم على المخيم منذ عدة شهور، كما يعاني سكان المخيم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي و 

 .ه واالتصاالت فيهتوفر الميا
 

 :لجان عمل أهلي
وذلك بسبب  ،قامت هيئة فلسطين الخيرية بتأمين المياه الصالحة للشرب ألهالي مخيم الحسينية

 .استمرار انقطاع المياه عن المخيم منذ فترة طويلة
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 تأمين المياه الصالحة للشرب ألهالي مخيم الحسينية

ومن جانبها قامت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتوزيع بعض مواد القرطاسيه في 
ناث "بيريا"مخيم خان الشيح في مدرسه   .الحلقة األولى ذكور وا 

 
 "بيريا"توزيع بعض مواد القرطاسيه في مدرسه 

 :إفراج
 سكان مخيم اليرموك شارع صفورية، من" نادر عمايري"األمن السوري أفرج اليوم عن الشاب 
 .من مكان عمله في المخيم 36/11/3113يشار أن العمايري كان قد اعتقل بتاريخ 
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 نادر عمايري

 :لبنان
أطلقت لجنة فلسطينيي سورية  ،في إطار متابعة شؤون الالجئين الفلسطينيين السوريين في لبنان

في لبنان نداء استغاثة طالبت فيه من جميع الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير واألونروا 
ومنظمات حقوق اإلنسان التدخل العاجل لحل قضية الالجئين الفلسطينيين من سورية القاطنين 

وذلك بعد أن غمرت مياه  لتأمين مأوى بديل لهم، ،في تجمع خيام الكرامة في مخيم عين الحلوة
 .وسوت بعضها باألرض األمطار خيامهم،

عائلة من الالجئين أي  01الذي تسكنه حوالي و خيمة  61ويذكر أن تجمع الكرامة المكون من 
 .نفر يعاني قاطنيه من قر الشتاء وقيظ الصيف نظراً  لظروف اإلقامة السيئة فيه 751ما يقارب 


